
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 13 

ze dne 19. 12. 2016 
 

 

 

 

K Bodu 1) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2017 

v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů 

rozpočtu obce pro rok 2017 bude činit 8.258.060,-Kč a celkový objem výdajů rozpočtu 

obce pro rok 2017 bude činit 8.028.307,-Kč.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

K Bodu 2) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s pořízením územní studie pro lokalitu 

ÚS 28 Nový Svět na území obce Borová Lada v souladu s ust. § 30 stavebního 

zákona, jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a 

územního plánování, pro Obec Borová Lada. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí na základě žádosti vlastníka dotčených 

pozemků Arthura Constantina Geralda s pořízením územní studie s názvem „ÚS 

1 na plochu SO 16“ na území obce Borová Lada v souladu s ust. § 30 stavebního 

zákona pro žadatele o zpracování studie. Územní studie bude zpracována na 

náklady žadatele. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

K Bodu 3) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře pachtovní smlouvu  

s paní Vlastou Hatalovou, na základě které přenechá paní Hatalové do pachtu část 

parcely č. 155/1 v k.ú. Borová Lada o výměře 200 m2 (označená GP jako parcely 

č. 151/28) jako zahrádku, a to za nájemné ve výši 0,80 Kč/m2 a rok.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 



K Bodu 4) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje Místní program obnovy 

venkova pro Obec Borová Lada na období 2017 – 2020 dle návrhu, který je 

přílohou usnesení.   

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec podala žádosti o 

poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2017 na 

realizaci akce „Pořízení techniky k údržbě veřejných prostranství“. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

   

 

K Bodu 5) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jmenuje inventarizační komisi pro 

inventarizaci majetku obce k 31.12.2016 ve složení pí. Juříková, pí. Václavíková, 

pí. Voldřichová a pí. Hovorková. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

K Bodu 6) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením nájemní 

smlouvy, na základě které obec přenechá do nájmu prostory určené k podnikání, 

nacházející se v budově č.p. 20 v Borových Ladech včetně předzahrádky a 

příslušenství, to vše za nájemné ve výši 3.000,-Kč/měsíc, a to společnosti T&P 

restaurace s.r.o., IČO: 05531969. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek 

dle nabídky, která je přílohou tohoto usnesení.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

K Bodu 7) 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím daru zapsanému ústavu 

PREVENT 99 z.ú. ve výši 1.716,-Kč. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 



K Bodu 8) 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje převod kladného výsledku 

hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Borová 

Lada za rok 2015 ve výši 1942,-Kč do rezervního fondu uvedené organizace.   

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje výsledek mimořádné inventarizace 

majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Borová Lada 

provedené k 30.6.2016 v souladu se zápisem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada mění své usnesení č. 2 ze dne 30.12.2014 tak, že 

jej nahrazuje následujícím textem: 

„Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně prodeje 

nově vytvořené parcely č. st. 63/12 o výměře 242 m2 v k.ú. Borová Lada, vytvořené dle 

GP č. 331-97/2014 oddělením od stávající parcely č. 63/6 v k.ú. Borová Lada panu 

Josefu Jirkovi, bytem Borová Lada 3, za kupní cenu ve výši 700,-Kč/m2 vč. DPH 

jakožto zasíťovaného pozemku v rámci „Programu Obce Borová Lada na podporu 

výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce 

nevlastní nemovitosti k bydlení nebo stavební pozemek“ s tím, že kupní smlouva bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené programem a uzavřenou smlouvou o smlouvě 

budoucí, včetně předkupního práva obce a dalších podmínek. Kupní cena bude 

navýšena o náklady za sepis smlouvy a náklady na zápis do KN. Takto stanovená cena 

bude zahrnovat i DPH.  Důvody pro snížení ceny prodávaného pozemku dle tohoto 

usnesení jsou podrobně obsaženy v zastupitelstvem obce Borová Lada schválených 

podmínkách „Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů 

pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitosti 

k bydlení nebo stavební pozemek“. Za účelem možnosti realizace odprodeje parcely 

dle tohoto usnesení zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že k tíži celé zbylé parcely č. 63/6 

v k.ú. Borová Lada tak, jak je nově specifikována ve shora popsaném GP se ve 

prospěch nově vytvořené parcely č. st. 63/12 v k.ú. Borová Lada zřizuje služebnost 

cesty za účelem přístupu a příjezdu k nově vytvořené parcele č. st. 63/12 v k.ú. Borová 

Lada z parcely č. 63/4 v k.ú. Borová Lada. S ohledem na to, že věcné břemeno je nutné 

k realizaci možnosti odkupu dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, bude věcné 

břemeno zřízeno bezúplatně“. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada v návaznosti na výsledky přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje ukládá 

starostce obce, aby při sepisu kupních smluv ohledně majetku obce a následných 



majetkových úkonech byla vždy respektována dikce smlouvy, a to zejména při 

úhradě kupní ceny nemovitostí. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

K Bodu 9) 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla dotaci na 

zajištění provozu Zelených autobusů na území Šumavy v roce 2016 Mikroregionu 

Šumava – západ ve výši 20.000.-Kč.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje ceník za ubytování a související služby 

v Penzionu Borůvka a Penzionu Na Radnici v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení, a to s účinností od 1.1.2017.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

• Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec nadále poskytovala 

služby ve formě provozu obecní techniky – traktoru – za cenu ve výši 500,-Kč bez 

DPH za jednu motohodinu. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

       Václava Hovorka                                                                             Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                  Starostka Borových Lad 


